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undada em 1985, desde então que a Todolivo se distingue pelo seu
foco na investigação e na inovação. É uma empresa pioneira no desenvolvimento de plantações de Olival em Sebe, tanto para sequeiro
como para regadio, tendo criado o seu “Sistema Todolivo Olival em
Sebe”, que tem vindo a merecer um amplo reconhecimento internacional. Este sistema proporciona a produção eficiente e sustentável
de Azeites Virgem Extra, com sabores e aromas diferenciados e de
máxima qualidade.
Foi nos últimos anos da década de 90 que a Todolivo deu os
passos mais decisivos para a implantação deste sistema. Começou,
em 1997, com a fundação do seu Centro de Investigação do Cultivo
de Olival em Sebe, na localidade de Pedro Abad (próxima de Córdoba,
de onde a empresa é originária), iniciando as primeiras plantações
de Olival em Sebe em 1999. Em 2001, desenvolve as primeiras
plantações em território português, seguindo-se Marrocos (2006),
Tunísia (2013) e França (2014).
A Todolivo oferece um serviço integral, que acompanha o agricultor em todo o ciclo produtivo, desde a conceção e execução das
plantações até à própria comercialização do azeite. É o próprio cliente
que decide em que grau deseja trabalhar com a empresa, podendo
optar livremente entre a contratação de um serviço integral completo
ou pelos diferentes serviços de forma individual, consoante cada um
deles seja oportuno.
Entre as suas principais soluções para o cliente, podemos men-

A Todolivo é uma empresa espanhola,
especializada na Olivicultura e no
fornecimento de soluções que tragam o
máximo de eficiência aos produtores.

cionar o fornecimento de material vegetal de primeira qualidade, a
conceção e a execução integral das plantações assim como instalação
da rega, a assistência/direção técnica, de produtos fitossanitários, a
colheita com máquinas de última geração e a transformação e venda
de azeite.
O serviço é totalmente personalizado, adaptando-se às características agronómicas da terra e climatológicas próprias de
cada propriedade para que sejam obtidos os melhores resultados
possíveis. Relativamente à conceção e à execução da plantação, o
corpo técnico da Todolivo realiza previamente um exaustivo teste de
aptidão, a partir do qual se estabelecem as variedades a plantar, o
compasso de plantação, a orientação, as soluções face a eventuais
insuficiências, a conceção e instalação da rega, etc. Após essa etapa, realiza-se a plantação, recorrendo à sua experiente equipa e à
sofisticada tecnologia de que dispõem, capazes de plantar mais de
100.000 plantas por dia.
A nível do serviço técnico pós-plantação, a Todolivo conta com
um departamento técnico composto por engenheiros agrónomos de
grande qualificação e experiência, que garantem o assessoramento
ao agricultor quanto aos cuidados a ter com o cultivo.
Entre as várias vantagens do “Sistema Todolivo Olival em Sebe”,
pode destacar-se o facto de ser um sistema sustentável e que melhora a qualidade, possibilitando que 100% dos azeites obtidos sejam
Virgem Extra e a exploração com poupanças no custo da colheita
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(equivalente a 40% das despesas de uma
exploração olivícola).
Esta qualidade é possível graças à velocidade de colheita que é garantida pelas suas
máquinas. O tempo oscila entre os 50 minutos
e as 2 horas e meia por hectare, dependendo
do compasso de plantação. Esta rapidez permite colher a totalidade das azeitonas de uma
exploração na sua melhor fase de maturação,
garantindo a produção de azeites Virgem Extra
da mais alta qualidade. Garante, igualmente,
que todas as azeitonas são colhidas da árvore
sem tocarem no solo.
Até hoje, o sistema já foi experimentado
com êxito em mais de 25 mil hectares em todo
o mundo, com solos e climas diversos, sendo
válido também para qualquer variedade de
oliveira. No nosso país, a recetividade junto
dos produtores tem sido notória. Entre os 25
mil hectares já referidos, cerca de 11 mil foram

plantados em Portugal, o que ilustra bem a
forma assertiva como a Todolivo se posiciona
no mercado nacional.
Relativamente ao que podemos esperar
da Todolivo para os próximos tempos, em
primeiro lugar, espera-se que os seus mais
de 70 ensaios de Olival em Sebe, distribuídos
por diferentes países, levem a uma melhoria
contínua deste tipo de cultivo e que tal se reflita
na atividade dos seus clientes.
Para além disso, é de referir o desenvolvimento do seu Programa de Melhoria Genética,
iniciado em 2008, cuja finalidade está na obtenção de novas variedades que melhorem as
atuais e que permitam ampliar o atual catálogo
organoléptico. É, conforme informações obtidas junto da empresa, o ensaio mais importante desta natureza que existe a nível mundial.
A Todolivo tem já pre-selecionadas 70 novas
variedades que superaram as antecessoras
em precocidade, rendimento e produtividade,
com muitas delas a apresentar uma maior tolerância e resistência a determinadas doenças.
Neste momento, encontram-se em fase final
de avaliação.

